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Bem-estar animal
O bem-estar animal refere-se ao
estado ou sentimentos de um animal.
O estado de bem-estar de um animal
pode ser positivo, neutro ou negativo.

O estado de bem-estar de um animal é
capaz de se alterar diariamente.
Quando as necessidades de um animal
- nutricionais, comportamentais, de
saúde e ambientais - são atendidas, os
animais têm um estado positivo de
bem-estar.
Uma boa vida sob cuidados humanos é
aquela em que os animais são capazes
de experimentar consistentemente um
estado positivo de bem-estar durante
toda a vida.

Entender que os animais são
seres sencientes, que possuem
habilidades cognitivas e que
também são capazes de
perceber a dor, reforça a
necessidade de fornecer
cuidados apropriados para
todos os animais mantidos sob
cuidados humanos, a fim de
garantir um bem-estar
positivo.
Para animais mantidos sob
cuidados humanos, o bemestar depende do ambiente
físico e comportamental que
lhes é fornecido, bem como
dos cuidados diários e do
tratamento veterinário que
eles recebem.

Capivaras podem ser encontradas na América do
Sul. Elas vivem em florestas, savanas e pântanos e
são bem adaptadas a uma vida aquática. Elas são
crepusculares, sendo mais ativas ao amanhecer e
ao anoitecer.
A capivara é a maior espécie de roedor do mundo.
Elas possuem dentes que crescem continuamente
e são classificadas como herbívoras. As capivaras
comem uma grande variedade de gramíneas e
plantas, o que demanda muita mastigação.
Capivaras podem viver até 12 anos sob cuidados
humanos e cerca de 10 anos na natureza. Elas
atingem a maturidade por volta dos 15 meses de
idade e podem dar à luz até 8 filhotes por vez,
após um período de gestação que dura entre 5 e 6
meses.

Seus números populacionais estão estáveis e elas
são classificadas como “menos preocupante” de
acordo com a IUCN.

Capivaras gostam de
ambientes específicos
As capivaras se beneficiam ao ter um recinto
que imite seu habitat natural. Elas precisam de
grandes áreas cobertas de grama com
topografia variável para andar e pastar,
diversos abrigos para retiro e descanso e
precisam estar perto de um grande corpo de
água. Elas preferem um intervalo de
temperatura entre 15°C e 30°C. As capivaras
são animais muito táteis e gostam de objetos
onde possam se esfregar, como varas e galhos.

Comportamentos positivos a serem
encorajados
O recinto deve proporcionar e incentivar
comportamentos exploratórios e escolhas de
onde ir e o que fazer. A escolha de substratos,
bem como de diferentes abrigos é benéfico ao
animal.

Capivaras gostam de comer
A dieta da capivara consiste em uma variedade de
espécies de gramíneas, assim como algumas frutas e
vegetais. As capivaras são incapazes de produzir
vitamina C, então elas precisam ter acesso à esta
vitamina através da dieta. Capivaras realizam coprofagia,
onde elas se alimentam de suas fezes para garantir que
todos os nutrientes de sua dieta sejam absorvidos.

Comportamentos positivos a serem
encorajados
Fornecer acesso constante à gramíneas, feno e frutas
frescas irá manter as capivaras saudáveis.
Comportamentos de pastar devem ser incentivados.
Fornecer alimentos de maneira estimulante, como em
alimentadores interativos, espalhados pelo recinto e
flutuando na água são maneiras em que os
comportamentos de forrageamento podem ser
encorajados. Fornecer acesso a materiais mastigáveis
ajudarão a manter seus dentes, cujo crescimento é
constante, saudáveis.

Capivaras gostam de viver
perto de água
A água é um componente essencial para o bem-estar
das capivaras. Elas podem segurar a respiração
embaixo d’água por até 5 minutos e possuem pés
parcialmente palmados que as ajudam a nadar. Elas
costumam defecar dentro ou próximo de corpos
d’água e a água é o local para onde elas vão quando
se sentem ameaçadas. Lagos e tanques devem
possuir margens inclinadas para facilitar o acesso.
Não ter acesso a um corpo de água parada pode ser
muito angustiante para as capivaras. Na natureza,
elas também comem plantas que são encontradas
dentro ou perto da água.

Comportamentos positivos a serem
encorajados
Um corpo de água grande, limpo e de fácil acesso irá
encorajar as capivaras a nadarem, defecarem e
forragearem, assim como garantirá que elas se
sintam seguras em seu recinto.

Capivaras gostam de
chafurdar na lama
As capivaras se beneficiam de
chafurdar na lama de diferentes
maneiras. A lama as resfria quando
estão com muito calor. Cobrir a pele
de lama protege de mordidas de
insetos e de queimaduras do sol.
Lameiros são uma boa forma de
enriquecimento ambiental e
comportamental.

Comportamentos positivos a
serem encorajados
A oportunidade de chafurdar na lama
é importante para a saúde física e
psicológica das capivaras. Certifiquese de que as margens dos lameiros
não se tornem muito íngremes, o que
pode dificultar o acesso.

Capivaras precisam de cuidados
veterinários específicos
Como os dentes das capivaras estão em crescimento
constante, elas podem passar por problemas dentais. A
pele delas também pode ficar sensível, principalmente
em ambientes severos ou ásperos, podendo rachar ou
ficar dolorida. A membrana entre os dedos é
particularmente suscetível a sofrer isso. A observação
diária da pele e da ingestão de comida deve ser
realizada para checar estes problemas específicos.

Comportamentos positivos a serem
encorajados
Providenciar galhos e feno para mastigar deve
assegurar que os dentes das capivaras sejam
continuamente roídos e mantidos saudáveis. O acesso
à lama, água e locais quentes deve garantir uma pele
saudável. As verificações diárias do estado de saúde
garantirão que os problemas de saúde sejam vistos e
resolvidos o mais rápido possível.

Capivaras gostam de
privacidade
Como a maioria dos animais selvagens, as
capivaras gostam de privacidade. Barulhos altos,
perturbação por visitantes e a inabilidade de
escapar de possíveis ameaças será estressante
para elas, principalmente se não houver um corpo
d'água disponível para elas correrem para se
sentirem seguras.

Comportamentos positivos a serem
encorajados
Diversos lugares para se esconder (tocas e espaços
interiores) e barreiras visuais que não são
acessíveis aos visitantes devem ser
providenciados. Isso dá à capivara a opção de
querer ser vista ou não, e uma sensação de
controle sobre o ambiente, que é importante para o
bem-estar. Um corpo de água deve estar próximo a
espaços internos para uma sensação de segurança.

Capivaras gostam de ser
sociáveis
Capivaras são animais sociais e frequentemente
vivem em grupos com até 10 indivíduos,
geralmente liderado por um macho dominante.
Posições na hierarquia social podem mudar. Elas
se comunicam através de sons como grunhidos
e roncos. Elas também marcam áreas do seu
território com seu cheiro. A socialidade pode
levar à agressões se os recursos forem limitados,
portanto a comida deve ser espalhada e devem
haver abrigos suficientes para o número de
capivaras.

Comportamentos positivos a serem
encorajados
Espécies sociáveis devem ser mantidas em
grupos sociáveis compatíveis. O isolamento de
uma espécie social pode ser seriamente
prejudicial à saúde e ao bem-estar do indivíduo.

Capivaras gostam de
Um ambiente adequado que permite
todos seus comportamentos naturais
e que inclui um grande corpo d'água.
Uma dieta variada com
suplementação de vitamina C.
Privacidade de humanos, mas
oportunidade para socializar com
outras capivaras.
Em cativeiro, nós devemos sempre
tentar replicar seus comportamentos
naturais, para que elas sejam felizes e
saudáveis durante suas vidas.

